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Gençler olarak ülkenin ve 
Antalya’nın geleceği

olduğumuzu biliyoruz
Antalya’da ilk kurulan iş insanları derneği olan Antalya Genç 
İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), 31’inci kuruluş yıldönümünü 
kutluyor. Bu sene kuruluş yıldönümü için düzenleyecekleri 
etkinlikleri yaşanan yangın felaketlerinden dolayı iptal eden 
ANTGİAD Yönetimi, programın sadece Cumhuriyet Meyda-
nı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu bölümünü 
gerçekleştirdi.
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ANTGİAD’ın kuruluş yıldönümü dolayısıyla açıklama 
yapan ANTGİAD Başkanı Osman Sert, dernek olarak 
geçmişten bugüne Antalya’ya hizmet verdiklerini ifa-
de etti. ANTGİAD’ın Antalya’nın çok önemli bir değeri 
olduğunu ifade eden Başkan Osman Sert, “Bugün 
bizim için çok özel bir gün. Derneğimizin 31’inci yılını 
geride bırakmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 31 yıl 
önce 11 kurucumuz tarafından kurulan derneğimiz 
bugün 160’ı aşkın üyesiyle Antalya’ya, ülkemize, 
ekonomiye ve sosyal hayata katkı sunan büyük bir 
organizasyon haline geldi” şeklinde konuştu.

Antalya’nın ilk iş insanları derneği
ANTGİAD’ın Antalya’da kurulan ilk iş insanları der-
neği olarak önemli bir misyona da sahip olduğunu 
ifade eden Başkan Osman Sert, “Derneğimiz kurulu-
şuyla kentte öncü olmuştur. Bu öncülük bize geç-
mişten gelen önemli bir güç vermektedir. Bizler genç 
iş insanları olarak bu ülkenin ve bu kentin geleceği 
olduğumuzu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

ANTGİAD’ın GURUR 
GÜNÜ

ANTGİAD’ın kentin ve ülkenin geleceği için kurulu-
şundan bu zamana kadar her zaman gençlik odaklı 
çalıştığını ifade eden Başkan Osman Sert, “Gençliğin 
gelecek olduğunun farkında olarak çalışmalarımızı 
yürütüyoruz. Gençlerin girişimciliğe ve katma değer 
üretmeye yönlenmesi için her türlü çalışmada yan-
larında olmaya özen gösteriyoruz. ANTGİAD olarak 
kentte yalnızca ekonomi odaklı değil eğitim, kültür, 
sanat ve spor odaklı gelişimler için de çalışmalar yü-
rütüyoruz. Bizler biliyoruz ki güçlü ve eğitimli gençler 
ile ülkemiz yükselecek. Kurumsal yapımız ve vizyo-
ner kimliğimizle bizler bu konuda Antalya’da öncü 
olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Sert: Antalya’nın kalkınma planını ortaya 
koymalıyız.
ANTGİAD olarak ‘Birlikte İlerleriz’ sloganıyla hareket 
ettiklerini de belirten Başkan Osman Sert, Antalya 
için birliktelikle hareket etmenin kente ve ülkeye kat-
kı koyacağını söyledi. Birlikten güç doğacağını ifade 
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eden Başkan Sert, “Antalya için ortak akılla ortak 
değerler yaratılmalı. Sivil toplum ve kurumlar olarak 
bir araya gelerek Birleşmiş Milletler Kalkınma Planı 
gibi Antalya’nın kalkınma planını ortaya koymalı  ve 
elbirliğiyle çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

KURULUŞ YILDÖNÜMÜ BÜTÇESİ YANGIN BÖLGESİNE
Antalya’da meydana gelen yangınların ANTGİAD 
olarak içlerini yaktığını söyleyerek sözlerini sürdüren 
ANTGİAD 
Yönetim 
Kurulu Baş-
kanı Osman 
Sert, “Yanan 
evler, orman-
lar canımızı 
çok yaktı. 
Dernek olarak 
yangının ilk 
anından itiba-
ren oradaki 
vatandaşları-
mızın yanında 
olmaya özen 
gösterdik. Enerjimizi tamamen o bölgeye verdik. 
Yine bu amaçla kuruluş yıldönümümüz için düzenle-
yeceğimiz organizasyonda kullanacağımız bütçenin 
tamamını yangından zarar gören yerler için harcaya-
cağız. Umarım bir nebze olsun yangından etkilenen 
vatandaşlarımızın yaralarını sarabiliriz” dedi.

“Ulu Önder’in gösterdiği yolda yürümeye devam 
edeceğiz”

ANTGİAD Başkanı Osman Sert, konuşmasını şu 
sözlerle tamamladı:
“Derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar görev 
alan Kurucularımız, Başkanlarımız, Yönetim Kurul-
larımız, üyelerimiz, çalışanlarımız ve katkı koyan 
herkese sonsuz teşekkür ediyorum. ANTGİAD 
bugünlere arkasında çok büyük bir güç ve destekle 
geldi. Bizler bir bayrak yarışçısıyız. Aldığımız bay-
rağı daha yüksek bir çıtaya çıkararak bizden sonra 
geleceklere bırakacağız. ANTGİAD olarak genç-

lerimiz, 
kentimiz 
ve ülkemiz 
için çalışıp 
üretece-
ğiz. 
Ulu Önder 
Mustafa 
Kemal 
Atatürk’ün 
‘Vatanın 
bütün 
ümidi ve 
geleceği 
size, genç 

nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır’ sözü 
her zaman aklımızdadır. Atamızın bize emanet et-
tiği vatanın ümidi ve geleceği olmaktan gururlu ve 
mutluyuz. Ulu Önder’in gösterdiği yolda ANTGİAD 
olarak yürümeye devam edeceğiz. 
Bayrağını taşımaktan onur duyduğumuz Antalya 
Genç İş İnsanları Derneği’mizin 31’inci kuruluş 
yıldönümü kutlu olsun.”

Konyaaltı Bld. Basın Yayın Müdürü İbrahim Koçak, Li-
mitsensin ekibi Alicem Aktaş ve Emirhan Çınar Kon-
yaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu hakkıda bilgi 
verdiler. Yapılabilecek projeler üzerine istişare olana-
ğı bulduk.
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Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) 
çevrimiçi toplantısı Karabük Üniversitesi Orman 
Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Yangın Ekolojisi, Bitki Sosyoloji ve Silvikültür 
(Orman Yetiştirme) Uzmanı Prof. Dr. Ali Kav-
gacı’ın katılımıyla gerçekleştirildi. ANTGİAD 
Başkanı Osman Sert’in moderatörlüğünde ger-
çekleştirilen toplantıda orman yangınlarının Ak-
deniz Bitki Örtüsü üzerindeki etkileri ve yangın 
sonrası restorasyon çalışmaları konuşuldu.

DEĞİŞTİRİLMESİ
GEREKEN DOĞA DEĞİL, 

İNSANIN
DOĞAYLA İLİŞKİSİ

Tarihimizin en büyük yangını 
Orman Yangınlarının Akdeniz Bitki Örtüsü Üze-
rindeki Etkileri ve Yangın Sonrası Restorasyon 
Çalışmaları konulu çevrimiçi toplantının açılışında 
konuşan ANGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Sert, dernek olarak yangının ilk gününden itibaren 
sahada olarak yardım çalışmalarına katıldıklarını 
ifade etti. Yangının çok büyük bir alanı kapsadığına 
şahit olduklarını ifade eden Başkan Osman Sert, 
“Manavgat tarihimizin en büyük yangınlarından biri 
olarak içimizi acıttı. İnsanlarımızın evleri, iş yerleri 
ve yaşam alanları yandı. Ancak bunun ile birlikte 
Akdeniz’in akciğerlerini, orman alanlarımızın büyük 
bir kısmını da kaybettik. Ali Kavgacı hocamız bi-
zlere yangının bitki örtüsü üzerindeki hasarlarını ve 
restorasyonun nasıl olacağı ile ilgili bilgiler verecek. 
Kendisinden aldığımız bilgiler ile birlikte orman-
larımızın yeniden hayata dönmesi için neler yapıl-
ması gerekiyorsa üzerimize düşeni yapmak için yol 
haritamızı çıkartacağız” şeklinde konuştu. 
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Mega-yangınlar yaşadık
Ülke olarak büyük yangınlarla mücadele edildiğini 
ifade eden Yangın Ekolojisi, Bitki Sosyoloji ve Sil-
vikültür (Orman Yetiştirme) Uzmanı Prof. Dr. Ali 
Kavgacı, yangınlarda büyük kayıplar olduğunu söyle-
di. Ülke olarak zor günlerden geçtiklerini ifade eden 
Kavgacı, “Elbirliğiyle bu zor günlerin üstesinden 
geleceğimize inancım tam” şeklinde konuştu.
Küresel iklim değişimiyle birlikte Akdeniz havzasın-
da meydana gelen sıcaklık artışının en önemli 
sonuçlarından biri de sıklıkla karşılaşılan me-
ga-yangınlar olduğunu ifade eden Kavgacı, “Sıcak-
lığın yüksek, bağıl nemin düşük olduğu zamanlarda 
nedeni ne olursa meydana gelen her bir tutuşmanın 
mega-yangına dönüşme riski vardır. Yaşadığımız 
yangınlardan bazıları da mega-yangınlara 
dönüşmüştür” dedi. 
Yangınların yüzde 98’i insan kaynaklı
Dünyadaki yangınların yüzde 98’inin insan kaynaklı 
olduğunu da belirten Kavgacı, “Doğa ile insan artık 
iç içe. İnsan kaynaklı olmayan yangınlara sebep 
yıldırım düşmesidir. Bunun dışındaki sebeplerin 
tamamı insan kaynaklı olmaktadır. Bu yangınların 
önüne geçilmesi yalnızca insanların artık bu konuda 
daha fazla bilinç sahibi olmasıyla sağlanabilir. İn-
sanın doğa ile yaşamayı öğrenmesi gerekiyor” ifadel-
erini kullandı. 

30 yıllık kızılçam ormanlarımız kendini yeniler
Yangın sonrası bitki örtüsündeki değişim ve yangın 
sonrası restorasyon üzerine çalışmalar yaptığını 
da ifade eden Prof. Dr. Kavgacı, “Kızılçam orman-
ları, sert yapraklı ormanlar ve makilikler yangına 
uyumlu ekosistemlerdir. Bu ekosistemleri meydana 
getiren bitkiler sahip oldukları uyum yetenekleri 
sayesinde yangın sonrası kolaylıkla gençleşebilmekte 
ve varlıklarını devam ettirebilmektedirler. En önemli 
uyum yetenekleriyse yangının teşvikiyle tohumdan 
gençleşme ve yangın sonrası sürgünden gençleş-
medir. Yangının teşvikiyle tohumdan gençleşmeye 
en iyi örnek kızılçamdır. Kızılçam daimi bir şekilde 
tepesinde var olan tohum rezervi ile kozalakları 
ve tohumlarının yangına uyumu sayesinde yangın 
sonrası kolaylıkla genleşebilmektedir. Bunun so-
nucu olarak kızılçam yangın sahaları belli bir süre 
sonra ki bu süre yaklaşık olarak 20 yıldır, yeniden 
kızılçam ormanına dönüşebilmektedir. Ancak bu 
noktada önemli olan, kızılçam ormanının yangın 
sahasını tohumlayabilecek kadar tohuma sahip olup 
olmadığıdır. Bunun olabilmesi için ormanın yeterli 
tohumu tutabilecek yaşa ulaşmış olması gerekmekte-
dir. Bu yaş ise yaklaşık olarak 30’lu yaşlardır. Yani bir 
kızılçam ormanı 30’lu yaşlara ulaşmamış ise sahanın 

doğal olarak kızılçam ormanına dönüşmesi pek müm-
kün değildir” diye konuştu.
Maki ve sert yapraklı ormanlar yangın öncesi çeşitlil-
iğine 5 yılda döner
Kızılçamın sahaya gelememesi durumunda devreye 
sürgünden gençleşme yeteneğine sahip bitkiler girdiği-
ni söyleyen Kavgacı, “Maki ve sert yapraklı ormanlar 
çoğunlukla bu bitkilerden meydana gelmektedir. Aynı 
bitkiler kızılçam ormanlarının ara ve alt katında da yer 
almaktadır. Sahaya kızılçamın yerleşemediği sahalar 
maki ve sert yapraklı ormanlara dönüşmektedir. 
Yangın öncesi maki ve sert yapraklı orman yapısında 
olan sahalar ise kısa bir süre sonra ki bu da yaklaşık 
olarak 5 yıl gibi bir süre. Yangın öncesi bitki çeşitlil-
iğine ulaşabilmekte ve belli bir süre sonra ise yangın 
öncesi kuruluşlarına ulaşabilmektedir” ifadelerini 
kullandı.
30 yaşından küçük olan kızılçam orman alanları 
ağaçlandırılmalı
Yangın sonrası restorasyonunun bu durumların dik-
kate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini de söyleyen 
Kavgacı, restorasyon çalışmalarıyla ilgili önerilerini de 
ANTGİAD üyeleri ile paylaştı. Restorasyon önerilerini 
dile getiren Kavgacı şöyle konuştu;
“30 yaşından daha yaşlı kızılçam ormanları, doğal 
gençleşme oranları farklı olsa da büyük oranda 
gençleşecektir. Bu nedenle, boşaltma kesimleri son-
rasında bu alanlarda herhangi bir ekim veya dikim 
çalışmasına gerek yoktur. Genel olarak bu sahalara 
tohum serpme yapıldığı bilinmektedir. Söz konusu 
sahalara ait lokal tohum kaynakları büyük ihtimal-
le bulunmamaktadır. Dolayısıyla diğer bölgelerden 
getirilecek tohumların bu bölgelere serpilmesi uzun 
dönemde genetik bir bozulmaya neden olacağından bu 
uygulamadan kaçınılmalıdır.
Maki ve sert yapraklı ormanlar kısa bir süre içinde eski 
yapılarına ulaşacaklardır. Yangın sahasının büyüklüğü 
nedeniyle bu alanlarda herhangi bir çalışmaya gerek 
bulunmamaktadır. Bu sahaların ağaçlandırmaya konu 
edilmesi de uygun olmayacaktır. Çünkü sürgünden 
yenilenen çalılar çok hızlı bir büyüme gösterecektir ve 
dikilecek fidanların bu bitkilerle mücadele etmesi pek 
mümkün görünmemektedir. 
Yaklaşık olarak 30 yaşından küçük olan genç kızılçam 
ormanları asıl olarak ağaçlandırma çalışmalarına 
konu olması gereken sahalardır. Bu alanlarda uygun 
ağaçlandırma teknikleriyle çalışmaların yapılması 
gerekir. Ağaçlandırma da kullanılacak türlerin başın-
da da kızılçam gelmektedir. Mevcut yangınlar bize 
yangına dirençli-dayanaklı orman kurma kapsamında 
tür değişime giden uygulamaların pek bir faydasının 
olmadığını kanıtlamış bulunmaktadır. Mega-yangın 
karşısında hangi türle ağaçlandırma yapılırsa yapılsın 
fark etmemektedir. Öte yandan değiştirilmesi gerek-
enin doğa değil, insanın ve onun doğayla olan ilişkisi-
nin olduğu bu yangınlarla birlikte bir kez daha ortaya 
çıkmıştır.”



ANTGİAD Bakanımız Osman Sert, ATSO Başkanı 
Davut Çetin ve SİAD Başkanlarıyla online toplantıda 
biraraya gelerek ilçelerimizde meydana gelen orman 
yangınlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Yaraların kısa sürede sarılması en büyük dileğimiz.

“Gençlik Zirvesi” projemiz kapsamında, Akdeniz Ünv. 
Kariyer Merkez Müdürü Prof. Dr. Burcu Demirel, Mü-
dür Yrd. Dr. Öğr. Gör. Esin Yücel, JCI YK Başkanı Ülkü 
Göncü ve AIESEC Antalya ekibi ile birlikte değerlen-
dirmelerde bulunarak yol haritamızı belirledik...
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ATSO-ANTGİAD-SİAD

GENÇLİK
ZİRVESİ



ANTGİAD ailesi olarak, kahvaltılı üye toplantımızı 
gerçekleştirdik.
Üyelerimizin birbirleri arasında hem iş, hem de sosyal 
ilişkilerinin güçlenmesi adına bir araya gelerek, sektö-
rel sorunlar, çözüm önerileri, gelecek dernek projeleri 
hususunda fikir fırtınası yaparak, sohbet edip keyifli 
vakit geçirdik.
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KAHVALTILI ÜYE TOPLANTISI
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KAHVALTILI ÜYE TOPLANTISI
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KAHVALTILI ÜYE TOPLANTISI

SunExpress Satış Müdürü Murat Hatipoğlu derneği-
mizi ziyaret ederek, 2022 uçuş planlaması ve ANTGİ-
AD üyelerine özel imkanlar sunan Corporate Progra-
mı hakkında bilgi verdi. 


